
                                              

Preprufe® Tape 
 

Erősített, nyomásérzékeny szalag, amely magában foglalja a                        

Preprufe® bevonatot és a betonhoz való folyamatos kötődést biztosítja                 

a szabott széleknél, áttöréseknél és a különféle csomópontokban.  

Leírás 

A Preprufe® Tape egy speciálisan kialakított kétoldalas, megerősített, nyomásérzékeny szalag. A szalag 

alsó oldalán van egy rendkívül agresszív nyomásérzékeny ragasztóréteg, amely úgy van kialakítva, hogy 

tapadjon az áttörésekhez (csövek, acélidomok, stb.), egyéb kiálló részekhez, valamint a GCP vízszigetelő 

membránokhoz és azok kiegészítő anyagaihoz. A szalag felső oldalán egy könnyen aktiválódó 

nyomásérzékeny ragasztóréteg és egy lehúzható, az időjárási ártalmak ellen védelmet nyújtó borítás van.  

A friss betont közvetlenül a szalag felső ragasztórétegére öntik. A speciálisan kifejlesztett Preprufe® 

ragasztórétegek együtt dolgozva létrehozzák a szerkezethez való folyamatos és egységes kötődést.  

 

A Preprufe® Tape két változata áll rendelkezésre, az egyik az alacsony hőmérsékleteken                         

(LT = Low Temperatures), a másik a meleg éghajlatokon (HC = Hot Climate) való alkalmazásokhoz: 

 

  Preprufe® Tape LT  – a  –5°C és +30°C közötti hőmérsékleteken való felhasználáshoz. 

  Preprufe® Tape HC – a meleg éghajlatokon +10°C feletti hőmérsékleteken való felhasználáshoz. 

 

Felhasználás 

A Preprufe® Tape 100 mm széles szalagot 

különböző csomópontokban használják, beleértve a 

Preprufe tekercsvégek átlapolásának és a szabott 

széleinek lefedését, az áttöréseket és a különféle 

csatlakozásokat. 

Foltként is használható a Preprufe® membránok 

sérült részeinek lefedésére.  

Kiszerelés 

Méretek (Névleges) Preprufe Tape 

(LT vagy HC) 

Tekercsméret 100 mm x 15 m 

Tekercs súlya 2 kg 

Alkalmazás 

Töröljük át egy ruhadarabbal a Preprufe® Tape-et 

fogadó felületeket, távolítsunk el minden 

szennyeződést, port vagy nedvességet. Tisztítsuk 

meg az áttörések vagy kiálló részek felületeit egy 

drótkefével, eltávolítva ily módon a 

szennyeződéseket, port, rozsdát és laza szemcséket. 

 Tekerjük le a szalagot és ragasszuk a szabaddá vált 

nyomásérzékeny tapadó felületét a membránra 

vagy az áttörésre. A szalag kék színű védőfóliával 

ellátott oldala lesz ily módon felül. 

Simítsuk le erős kézi nyomással vagy egy kézi 

henger segítségével, hogy maximalizáljuk a 

tapadást, majd távolítsuk el a szalagról a kék színű 

védőfóliát.  

A betonacélszerelés megkezdése előtt győződjünk 

meg arról, hogy a műanyag védőfólia mindenütt 

eltávolításra került a  Preprufe® Tape-ről és a 

Preprufe® membránról egyaránt.  

Ajánlott, hogy a betonozás a Preprufe® 

alkalmazásától számított 56 napon belül           

(meleg éghajlaton 42 napon belül) megtörténjen.  

A betont gondosan kell önteni és tömöríteni, hogy 

elkerüljük a membrán sérülését. Soha ne 

használjunk hegyes tárgyat a beton tömörítéséhez. 

Ha a kész szigetelés szomszédságában betonozás 

folyik, előzetesen biztosítsuk a szalag és a 

membrán ideiglenes védelmét, hogy fröccsent 

beton ne kerülhessen rá. 

 

További információért és szaktanácsért kérjük, forduljon a magyarországi forgalmazóhoz: 

ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft.        1029 Budapest, József Attila útja 25.        Telefon / fax: (1) 223-0240 

        Honlap:  www.isoprof.hu                            E-mail:  isoprof@isoprof.hu                      Mobiltelefon: +36 20 9627 997 

Az adatokon és szaktudáson alapuló, igaz és pontos közölt információkat a felhasználó tájékoztatása, megfontolása és megerősítése céljából adjuk ki. Mivel 

a beépítés körülményei kívül esnek ellenőrzésünkön, az elkészült munka minőségét nem szavatoljuk. Kérjük, olvassa el valamennyi, az értékesítési 

feltételeinkkel kapcsolatos, az általunk szállított anyagokra vonatkozó ajánlatot és tanácsot, beleértve korlátozott szavatossági és jogorvoslati 

lehetőségeinket! A közölt ajánlatok és tanácsok nem hágnak át semmilyen törvényes előírást és nem sértik valamely harmadik fél érdekeit. 
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